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فهذا رمبا حيمله شيء على أن جيامع وإال حقيقة أن  يلة شابة نعم رمبا مثال يعين يلصق ا إلصاقايزين بامرأة مج 

  اإلنسان مع الكراهة الشديدة للشيء ال ميكن أن ينتشر ومن ذلك أن اهللا غفور رحيم 

 " ن فيها ما ذكر أو بينتهبفتح الياء وكسرها في هذه السورة بي" ) (( ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ) 

(( ولقد أنزلنا إليكم ال بينت األمر مبينات ؟ بني فيها ما ذكر لكن مبينات أي بينت اطيب مبينات بينت و 

أو مبينات مبني فيها ما ذكر طيب الالم يف قوله ولقد الالم واقعة يف جواب القسم وهي ) آيات مبينات )

  حممد؟ ه اجلملة مؤكدةللتوكيد وقد كذلك للتوكيد ولقد وعليه فهذ

  ثالثة : الطالب

  وايش هي ؟الشيخ :

  ...: الطالب

بثالثة القسم املقدر والالم وقد وهنا أكد اهللا سبحانه وتعاىل ذه املؤكدات الثالث لألمهية ألننا إذا الشيخ : 

 نزلنا إليكم آياتأ (( علمنا أن هذه آيات مبينات فإن ذلك سوف يستلزم منا االعتناء ذه اآليات وقوله تعاىل

  ال الكونية ؟ اما املراد باآليات هنا الشرعية و  ))

  ...: الطالب

الظاهر أا الشرعية ألن اإلنزال يتضح معها أكثر مما يتضح مع الكونية فالظاهر أا الشرعية وهي  الشيخ :

ينزل حقيقة من العلو إىل ويف قوله أنزلنا الوحي الشرعي ألنه  النيب صلى اهللا عليه وسلمالوحي الذي نزل على 

املراد  أنفهو نزول حقيقي وقد حرفه بعضهم إىل  النيب صلى اهللا عليه وسلمالسفل ألنه ينزل من اهللا على قلب 

ن النزول ال يكون إال من أعلى وال يكون إال يف جرم يقال نزل إالوحي قال أنزلنا يعين أوحينا وقال  لاإلنزا

علو ؟ ينكر  وايش قرآن ليس كذلك هذا ال شك أن الذي يقول هذا الكالماإلنسان من السطح إىل األرض وال

اهللا وهلذا أهل السنة واجلماعة من مجلة ما استدلوا به على علو اهللا أن اهللا أنزل القرآن على النيب وقالوا يلزم من 

ليس جرما وإمنا هو  اإلنزال أن يكون املنزل عاليا لكن يفسر بالوحي حبجة أن الشيء النازل يكون جرم والقرآن

ن القرآن ينزل كما قال اهللا فإن كلمة ينزل غري  رف لكالم اهللا عز وجل وحنن نقول إقول ينزل فهذا ال شك أنه حم

اذا اضيف كلمة يوحى وهلا معىن آخر خاص مث أنه ما املانع من أن يكون النزول يف األمور املعنوية يكون النزول 

(( هو الذي أنزل السكينة  : ام ويف األمور املعنوية له معىن آخر أليس اهللا يقوليف األجر يكون األمور احلسية اىل 

) والسكينة جرم يلقى يف القلب أو أمر معنوي ؟ أمر معنوي هو الذي أنزل السكينة يف في قلوب المؤمنين )

جرم ولكننا ال نعلم هذا أن يكون القرآن أيضا له من قلوب املؤمنني إذن نقول إنزال األمور املعنوية مث ما املانع 
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 عليه ) فرتى أنه صلى اهللا(( إنا سنلقي عليك قوال ثقيال ) : اجلرم ألن اهللا يقول للنيب عليه الصالة والسالم

وسلم نزل عليه الوحي ورأسه على رجل حذيفة حىت كاد يرضها وأنه نزل على الوحي وهو على الراحلة فتربك به 

املعروفة اهللا أعلم واهللا سبحانه وتعاىل جيعل األمور املعنوية أمورا حسية أمل فقد يكون جرما ولكن ليس كاألجرام 

الناس من أهل النار ومن أهل اجلنة ويذبح أمامهم كما أن  هبكبش يشاهدبايش ؟ تروا إىل املوت يوم القيامة ميثل 

اهللا سبحانه وتعاىل على كل األعمال توضع يف املوازين يوم القيامة واألعمال ايش أصلها ؟ معاين ما هي أجرام و 

وعلى كل حال اآلية هذه فيها دليل صريح على أن اهللا أنزل  ...شيء قدير وقدرته سبحانه وتعاىل فوق إحاطة 

  القرآن من عنده وأنه نزول ليس مبعىن الوحي فقط بل هو معىن خاص عن الوحي

أخبار   اليس حكما واحدا وال خربا واحدمجعها ألن حقيقة األمر أا كذلك القرآن ))  آيات ((وقوله تعاىل  

كثرية وأحكام كثرية فهي آيات نعم طيب آيات مبعىن عالمات على أي شيء ؟ على عظمة من أنزهلا وعلى 

صدق من جاء ا عليه الصالة والسالم ووجه كوا آيات أنك إذا تأملت األحكام اليت جاءت ا هذه اآليات 

املأمورات ودفع املضرة يف املنهيات ووجدت أيضا أن أخبارها يف غاية ما يكون وجدا مطابقة متاما للمصلحة يف 

من املصلحة واملنفعة ووجدت هلا تأثريا بالغا من مجلة تأثريها هؤالء األمم الذين كانوا مناوئني لإلسالم فدخلوا يف 

لتأثري ملن ألقى السمع وأنار القلب تأثري دين اهللا أفواجا رد أم مسعوا القرآن ورأوا آدابه وأخالقه نعم مث إن هذا ا

البد أن يتأثر هذا    على القران مهما كان ولو كان غري مسلم قلبهيف احلقيقة إذا أقبل اإلنسان بال يوجد له نظري 

(( أم يقرأ يف املغرب بالطور فلما بلغ  النيب صلى اهللا عليه وسلمالذي أثار يف نفس الرجل كثريا يف املدينة فسمع 

وكاد  عنه ) فأذهب اهللاقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون )خل

ومن ذلك الوقت ألقى اهللا اإلميان يف قلبه مث أسلم بعد فهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل  قلبه أن يطري

كام العادلة اليت تبهر العقول وال ميكن ه من األحتعلى عظمة من أنزهلا وعلى صدق من جاء به وذلك ملا تضمن

لقد كان (( هلا ونافعة للقلب أيضا مرحية ة للنفس و خبار الصادقة النادرة أخبار مممتعلبشر أن يأيت مبثلها ومن األ

  )) ألولي األلبابفي قصصهم عبرة 

ضا تبني األحكام بنفسها أي تبني احلق من الباطل وتفصل بينهما ومتيز بينهما مث أي )) مبينات(( وقوله تعاىل  

لكن منها ما حيتاج إىل بيان من غريه ومنها ما هو بني يف نفسه ويف هذا إشارة إىل أنه ال يوجد يف الشرع حبسب 

الفهم ألن اإلشكال الذي يقع يف املسائل  ايش؟ حبسب الواقع ال يوجد أمر مشكل لكن اإلشكال حبسب

علم الحييط الفهم أو قصور يف العلم قد يكون إنسان قاصر  الشرعية ليس لقصور يف النصوص ولكن لقصور يف

بالنصوص كلها وقد يكون قاصر فهم ومن مث حيصل اإلشكال أما مع العلم والفهم التام فإنه ال ميكن أن يوجد 
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تعرض يل مسألة ويستحيل حكمها عندي جتد أحيانا  احدثكم عن نفسي إشكال يف الشريعة ولذلك جتد أحيانا 

ا تأثري يف النصوص هلهنا صفاء الذهن وأحوال اإلنسان آخر تأيت نفس املسألة وال يكون فيها إشكال مث يف زمن 

تأثري بالغ يف فهم النصوص وهلذا أنا أرى أنه ينبغي لطالب العلم أن املسائل اليت تعرض له املسائل النادرة اليت 

شيء ألنه ميكن يأيت حتتاج لوال  ...بينة ية أن هذه اآليقول على نفسه  يعتمدال  ...خيشى أن ينساها أنه جيد 

يوم من األيام يكون ما فتح اهللا عليك به أنت غري موجود اآلن إما لتخلف السبب أو وجود املانع واإلنسان بشر 

وال كلمة من الناس وميكن يرضى يف يتحمل وخيرج من بيته غضبان ما ...األحوال ميكن جيلس يف بيته  تتقلب به

  يتغري ويتقلب يف مجيع احواله فاإلنسان بشر ...بيته وخيرج 

لذي يدخل لإلنسان إمنا هو من على كل حال أنا أعود أن القرآن وهللا احلمد مبني ومبني أيضا ولكن اخلفاء ا 

ال من حيث األدلة وذلك ألحد أمرين ما مها ؟ القصور يف العلم أو القصور يف الفهم فمن أجل أحد  نفسك

نة ما فيها إشكال نة ومبي خلفاء يف األحكام الشرعية أما اآليات اليت أنزهلا اهللا فهي آيات مبي هذين األمرين حيصل ا

من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له " وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عبارة يف العقيدة الواسطية قال 

" من تدبر القرآن طالبا اهلدى منه  ...اسعبارة  يف احلقيقة تكتب مباء الذهب كما يقول الن هذه " طريق الحق

(( قراءتان سبعيتان " ومبينات  )) قد أنزلنا آيات مبينات(( "ال بد من أمرين تبني له طريق احلق آيات مبينات 

خبرا عجيبا وهو خبر عائشة رضي اهللا عنها من الذين خلوا من  قبلكم أي من جنس أمثالهم أي  )) ومثال

اعلم أن املراد اهللا م و  أيضا مثال من الذي خلوا من قبلكيعين أنزل اهللا"  يوسف ومريمأخبارهم العجيبة كخبر 

خبرب عائشة رضي اهللا عنها ومرمي  اباملثل هنا وهو أعم من الواقع يعين أمثاال من الذين خلوا وليس هذا خاص

املعىن حبسب مة على ويوسف بل هو أعم من ذلك لكن املؤلف قصره رمحه اهللا كعادته أن يقصر اآليات العا

املطلق وقد خيصص العام لكن بدليل أم إن مل يكن   احلقيقة صحيح أن السياق قد يقيدالسياق وهذا نقص يف

هذا يف احلقيقة قد يكون ))  مثال من الذين خلوا من قبلكم(( دليل على أن هذا خاص فاألوىل العموم فقوله 

ات وأخبار صادقة فيها العربة عرب عنها نة عرب عنها باآليات املبيأعم مما ذكره املؤلف يف القرآن إذن أحكام شرعي

من قبلنا ال فيما   اال ممن خالفاهللا سبحانه وتعاىل ضرب لنا أمث))  و مثال من الذين خلوا من قبلكم((  ه بقول

اَألْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن (( َأفـََلْم َيِسيُروا ِفي تعلق بالدين واإلميان والكفر نعم ييتعلق بالعفة والصيانة وال فيما 

ْبِلِهْم َدمَر اللُه َعَلْيِهمْ  وملا ذكر اهللا  ]10)[حممد:َولِْلَكاِفرِيَن َأْمثَاُلَها ) ؟ (( ايش بعدها))  َعاِقَبُة الِذيَن ِمْن قـَ

اهللا واحدة واهللا اإلنسان العاقل يقيس بأن سنة  )) وما هي من الظالمين ببعيد(( سبحانه وتعاىل قصة لوط قال 

جل وعال البشر بالنسبة إليه سواء إال بالتقوى فإذا أهلك اهللا أمة من األمم السابقة مبخالفتهم فهل ميتنع أن 
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الصاحلني وهو اإلهالك العام هذا ال ينجي الصاحلني بل  ...يهلك هذه األمة أيضا ؟ ال ميتنع وإن كان شيء وهو

(( ولقد آتينا موسى الكتاب  : إهالك فرعون واستدلوا على ذلك بقولهقال بعض العلماء أنه مل يوجد من بعد 

نزلت التوراة على موسى عليه الصالة ما أهلك الصاحلني يعين  ما) قالوا فبعد من بعد ما أهلكنا القرون األولى )

مثال من (( إهالك عام هذا هو الواقع يف احلقيقة سواء دلت عليه اآليات أو مل تدل أن هذا هو الواقع وقوله 

مثل قصة يوسف عليه السالم رمي مبا رمي به وأجناه اهللا عز وجل من الذي رماه ))  الذي خلو من قبلكم

ت كل شيء عن نفسه وغلقت األبواب وهيأالعزيز والعجيب أن امرأة العزيز هي اليت راودته  امرأةبالفاحشة ؟ 

وانتفاء  بعد أن هم مع توفر األسباب )) برهان ربه همت به وهم بها لو أن رأى(( ولكنه عليه الصالة والسالم 

وهذا أعظم ما يكون يف العفة خالفا ملن ذهب حياول كلمة هم ...ووجود الطلب واهلمة بعد ذلك منعه  املوانع

ليبطش ا نعم هذا تناقض لكن يقال متام العفة أن حتصل مع وجود الطلب هم مهت به للزىن وهم ا  ...يقول

( رجل دعته امرأة  : يف الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ا وهلذا قال

هذا ألن ما عندهم أحد والشهوة متوفرة والعزمية  إالما فيه مانع  ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهللا )

االن بعد أن مهت به وهم ا وجد  عه خوف اهللا عز وجل وهو عليه الصالة والسالمنموجودة اهلم يعين لكن م

الطلب والسبب وانتفى املانع حينئذ رأى برهان ربه فتح اهللا عليه فانصرف أخريا تبني أن الفاعل من ؟ امرأة العزيز 

قَاَل  (( ظهر ذلك علنا حىت أن يوسف عليه السالم من قوة صربه ومن حكمته ملا دعي أن خيرج من السجن

ِتي َقطْعَن َأْيِديـَُهن اْرِجْع ِإَلى رَبَك فَ  ْسَوِة الالما خرج حىت بان أمره وهذا يعترب من الصرب ))  اْسأَْلُه َما بَاُل الن

فيطلع ولكنه عليه الصالة والسالم أىب حىت يكون بريئا ...العظيم وإال قد يكون اإلنسان مسجون ويقال له اطلع 

  متاما وهذا اللي حصل 

(( يا أخت هارون ما   : نها نفس الشيء اليهود اموها بأا زانية عرضوا تعريضا قالوابالنسبة ملرمي رضي اهللا ع

) يعين ما كانوا كذلك ومثل ذلك امرأته وأمك ليست بغيا فمن أين كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا )

د والصحيح أنه إذا كان وهلذا اختلف العلماء هل حيد بالقذف إذا عرض أو ال حيهذا معىن كالمهم جاءك البغاء 

ألنه يتضمن ن التعريض بالزنا أعظم من التصريح به إالتعريض واضحا حيد بل أنه أعظم كما يقول بعض العلماء 

  أنا أبني . ...قذفا ولوما مثل لو واحد جاء وقال لك احلمد هللا أنا ال أزين

إلكراه وأن يف هذا دليال على أن املكره ال حكم أن من أكره فتاته على البغاء فإن اهللا يغفر هلا ويرمحها إذا حتقق ا

وبينا األدلة أا عامة يف لفعله كما أنه ال حكم لقوله وأن من فرق بني اإلكراه والقويل والفعلي فال وجه لتفريقه 

أنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبني ما تدل عليه وتظهره بذلك وسبق أيضا بيان أن اهللا سبحانه وتعاىل أكد 
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اء كانت هذه اآليات من آيات األحكام أو من آيات األخبار وسبق أا آيات على أي شيء ؟ على عظمة سو 

  املنزل وصدق من جاء ا وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم 

وفيها أيضا ضرب األمثال هلذه األمة مبا سبق مما جرى على األمم السابقة وأن يف ضرب األمثال مصلحة كبرية 

وأن أكرم الناس  نه وتعاىل ليس بينه وبني أحد نسبوهي أن اإلنسان يعترب ا على حاله وذلك أن اهللا سبحا

يستثىن من ذلك اإلهالك العام ورفع عن هذه األمة  عند اهللا أتقاهم وسنة اهللا يف األولني واآلخرين واحدة إال أنه

  وإال فأصل العقوبة واردة يف هذه األمة كغريها 

وسبق أيضا أن القرآن الكرمي موعظة لكن ال ينتفع به إال املتقون الذين اختذوا وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره 

ال إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات (( لو  : واجتناب نواهيه مث قال املؤلف وموعظة للمتقني يف قوله

إذ مسعتم إىل آخره يعظكم اهللا أن تعودوا إىل آخره وخص املوعظة باملتقني ألم  ) إىل آخره ولوالبأنفسهم خيرا )

ينتفعون ا املؤلف رمحه اهللا ذكر هذه اآليات بناء على عادته وهي ختصص العام بالسياق كان هذا كما رأيتم 

لسياق والصحيح أن العموم ال خيصص السياق وأنه يشمل ما تضمنه السياق وغريه وعلى هذا خيصص العموم با

   فاملوعظة للمتقني يف هذه اآليات اليت عدها ويف غريها 

أي منورهما بالشمس والقمر مثل نوره أي "  )) (( اهللا نور السماوات واألرضمث قال اهللا سبحانه وتعاىل 

هذه اآلية تضمنت عدة أشياء أوال قال اهللا نور السماوات واألرض فما هذه ره إىل آخ " صفته في قلب المؤمن

اختلف فيها أهل السنة وغريهم كالعادة يف ؟ اجلملة هل هي مجلة على ظاهرها وحقيقتها أم هي حتتاج إىل تأويل 

عىن منور كما ذهب بقية آيات الصفات فذهب أهل التأويل إىل أن اآلية هلا تأويل وجعلوا التأويل إما أن نور مب

إليه املؤلف أو أن نور ذو نور كما تقول رجل عدل أي ذو عدل فمعىن نور السماوات أي ذو نور السماوات 

واألرض أي صاحب نورمها أي اخلالق للنور فيهما وعليه يعود هذا املعىن إىل املعىن األول ولكن االختالف يف 

تسميتهم أهل التحريف ألن التأويل يف يف التأويل واألصح  التقدير وهذا مذهب أهل التحريف الذي يسمون أهل

احلقيقة منه صحيح ومنه غري صحيح واألليق بالتأويل غري الصحيح أن يسمى حتريفا ألنه صرف للفظ عن مدلوله 

  بدون دليل وهذا هو التحريف حقيقة

سبحانه وتعاىل نور السماوات  ن اآلية على حقيقتها وعلى ظاهرها وأن اهللاأما أهل السنة واجلماعة فقالوا إ 

واألرض لكن النور نوعان نور هو ذات الباري جل وعال وصفاته وآياته وأحكامه وهذا غري خملوق ونور آخر 

هذه من أي  حسي خملوق منفصل بائن عن اهللا فالنور الذي نراه يف الشمس ويف القمر ويف النجوم ويف السرج 

النور املخلوق منه أيضا حسي ومعنوي احلسي هذا الذي مثلنا به واملعنوي النوعني ؟ من النور احلسي املخلوق مث 
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ن اهللا نور السماوات إما ذكره اهللا تعاىل يف قوله مثل نوره كمشكاة إىل آخره إذن أهل السنة واجلماعة يقولون 

فهو ))  كم نورا مبيناوأنزلنا إلي(( واألرض فهو نور بذاته وكذلك أيضا صفاته وكذلك آياته مساها اهللا تعاىل نورا 

سبحانه نور لكن أهل التحريف ملا ظنوا أن النور هو مادة اإلضاءة أو الضوء نفسه قالوا هذا عرض يزول واهللا 

سبحانه منزه عن العرض أو هذا جسم قابل لإلضاءة واهللا سبحانه منزه عن اجلسم على حد تعبريهم وقواعدهم 

ما الذي يصوغ لنا أن نعدل باآلية عن ظاهرها وال نقول اهللا نور لكننا نقول ما الذي يوجب لنا أن نعدل بل 

 ( أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ) : النيب صلى اهللا عليه وسلمالسماوات واألرض وقد قال 

فأثبت لوجهه نورا لكن الطريق السليم أن نقول نور اهللا سبحانه وتعاىل ليس خملوقا ليس كنور القمر الذي جعله 

وليس كنور املصباح وليس كالنور الذي يكون يف قلب املؤمن من العلم ))  نورا القمر فيهنوجعل ((  فيه اهللا

واهلداية واإلميان ولكن النور حقيقي هللا سبحانه وتعاىل فهو نور وصفاته نور وكذلك آياته نور مساها اهللا نورا ولكن 

ري خملوق ونور خملوق فغري املخلوق هو نور اهللا عز وجل التقسيم السليم أن نقول النور ينقسم إىل قسمني نور غ

 ا ولكن ليس كالنور الذي نتصوره أوفاهللا تعاىل نور السماوات واألرض هو نور وكالمه نور وصفاته نور أيض

انتهى إليه  نور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما( حجابه ال : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلمنتخيله فإن 

يعين ألحرقت سبحات وجهه كل شيء ألن بصره ينتهي إىل كل شيء أما النور املخلوق فإنه  قه )بصره من خل

ما مها معنوي وحسي فاحلسي ما يرى يف هذه األجسام كنور الشمس والقمر والنجوم ينقسم إىل قسمني 

يزول اإلشكال ونبقي  واملصابيح وما أشبهها واملعنوي ما يكون يف قلب املؤمن من العلم واإلميان وذا التفصيل

اآلية على ظاهرها الالئق باهللا عز وجل ونقول اهللا نور وصفاته نور وكالمه نور أيضا وذلك ألن اهللا تعاىل وصف 

نفسه ذا الشيء فما الذي يوجب لنا أن نعدل عنه بل ما الذي يصوغ إذن نور السماوات واألرض يعين هو 

  نفسه نور فيهما نعم 

  ...الطالب:

كالم اهللا نور ملا حيصل به من اهلداية يعين أصل النور هو الذي يهتدى به كأنه علم يف رأسه نار إذن  الشيخ :

نقول اهللا سبحانه وتعاىل هو نور السماوات واألرض أي نور فيهما ولكن هذا النور الذي وصف اهللا به نفسه 

سائر الصفات إذن كالم املؤلف أي وجعله من صفاته وأمسائه هل يشبه نور األشياء املخلوقة ؟ اجلواب ال ك

ليس بصحيح وإمنا معناه نور يف السماوات واألرض نور بذاته و بصفاته وآياته تبارك وتعاىل حتريف و منورمها هذا 

.  

  ؟...: الطالب
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  : ال مسألة العذر شيء آخر الشيخ

  ...: الطالب

لرجل إذا أخطأ أخطأت ومع ذلك حنن نبطل القول ونعذر القائل  ونقول لمسألة العذر شيء آخر الشيخ : 

نعذره إذا علمنا منه حسن النية بل حنبه أيضا حنن نعرف اآلن علماء أجالء فضالء ممن سلكوا هذا املسلك 

عن  م ما سلكوا ذلك إالمساء اهللا وصفاته ومع ذلك نشهد اهللا على حمبتهم ألننا نعرف أمسلك التحريف أل

الصدق يف اإلسالم والنصح لإلسالم والكتابة يف اإلسالم نعم مثل النووي اجتهاد وحسن نية نعم ملا هلم من قدم 

وابن حجر العسقالين وغريهم كثري هؤالء ما حد يكرههم أو يبغضهم أو يسيء الظن م لكن ال مانع أن نقول 

منا قوهلم خطأ قوهلم باطل لكن ال يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص إذا علأخطأوا نقول إذا أخطئوا نقول 

جتد بينهم  ماوهذه هي طريقة أهل السنة واجلماعة ولذلك  ن هذا هو الذي أداه إليه اجتهادهمنهم حسن النية وأ

عداوة وال بغضاء إذا اختلفت أقواهلم كل واحد منهم يعرف أن صاحبه معذور لكن أهل األهواء والعياذ باهللا هم 

ولذلك جتدهم يكنون العداوة والبغضاء ملن خالفهم  خيالفهم وإن كانوا هم على باطل االذين ال يعذرون أحد

  طيب اهللا نور السماوات واألرض 

نور اهللا مثل ) أي صفته يف قلب املؤمن هذا يف احلقيقة مثل نوره أي (( مثل نوره كمشكاة ) : قال اهللا تعاىل 

ثل نوره الذي هو نور ذاته ل يف قلب املؤمن كمشكاة إىل آخره ملاذا ال جنعل مانعم كمشكاة املؤلف رمحه اهللا ق

وصفته يعين ما الذي أوجب لنا أن نؤول ؟ ألن اهللا ال مثل له ال ميكن أن منثل نوره الذي هو صفته بشيء من 

املخلوقات فإن اهللا ليس كمثله شيء إذن فالبد من التأويل ويف احلقيقة إذا قال قائل ألستم تنكرون التأويل نقول 

أمر معلوم يعين حىت اآلن  ليل عليه أما ما يقتضيه العقل فانهكر التأويل الذي ال دال ننكر التأويل مطلقا بل نن

عقال هل ميكن أن عقلك يصدق أن نور اهللا يف هذا احلجم كمشكاة فيها مصباح أبدا حىت العقل مينع هذا فإذا  

) عقال ما بأمر ربها )(( تدمر كل شيء كان العقل مينع هذا فالتأويل البد منه يقول اهللا عز وجل يف ريح عاد 

دمرت السماوات وال دمرت األرض وإمنا دمرت كل شيء ينتفعون به بدليل قوله فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم 

وعلى كل حال أنا نقول مثل نوره أي مثل نوره الذي يضعه يف قلب املؤمن وبعضهم يقول مثل نوره الذي يهدي 

ي يقول مثال القرآن نور مثل هذا النور كمشكاة إىل آخره لكن به ويرى أن هذا من باب تقريب  املعنوي باحلس

  أن املراد بالنور هنا النور الذي يضعه اهللا تعاىل يف قلب املؤمن نعم األسلم ما ذهب إليه املؤلف 

المشكاة الكوة اللي يسمونها الناس الروزة  هذه المشكاة فيها " ايش ))  مثل نوره كمشكاة فيها مصباح(( 

ج طيب المصباح في زجاجة هي القنديل والمصباح السراج أي الفتيل الموجودة والمشكاة مصباح سرا 
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إىل آخره املشكاة كما قال املؤلف رمحه اهللا الطاقة غري النافذة يعين " الطاقة غير النافذة أي األنبوبة في القنديل 

صف هذه الزجاجة يكون نوره أقوى يسموا الناس الروزة هذه إذا كان فيها مصباح وفيه زجاجة وسيأيت أيضا و 

هذه اللي تعكس النور  وبسبس اللي يسموا كو ألن النور ينعكس وال يتبدد وهذا يف احلقيقة أصل عملية الك

الزجاجة كأنها أي النور فيها كأنها " مأخوذة من القرآن ألن هذه املشكاة هي يف احلقيقة نظرية الكبس يقول 

لدرئه  " عندي بكسر الدال وضمها من الدرئ بمعنى الدفع لدرئه الظالموالنور فيها كوكب دري أي مضيء 

ه الظالم وبضمها وتشديد الياء بكسر دري بكسر الدال وضمها من الكسر أي الدرئ لدفع" وهو أوىل 

وب إىل الدر يعين اللؤلؤ  ة األخرية بضمها وتشديد الياء منسطيب دري هذه القراء"  وب إلى الدر اللؤلؤمنس

شوف ذكر اهلمزة وال بد أن تذكر اهلمزة عندك كوكب دري طيب والثاين بكسر الدال وضمها دريء ما كأا  

  احلاشية اجلمل معك يا عبد اهللا ...

  ...: لطالبا

  مع اهلمزة : الشيخ

  ...: لطالبا

   ءدر الزم مهزة ما دام : الشيخ

  ...: لطالبا

ه واحدة ودريء هذه الثانية يعين فعيل وفعيل من يف األصل طيب دريء هذمهزة األصل ما عندنا نفس : الشيخ

  شو نقول ؟ طيب .ودنا نتحقق أكثر مبعىن الدفع لكن  ءالدر 

  ...: الطالب

  قبله :  الشيخ

  ...: الطالب

دري بدون مهزة منسوب إىل الدر وهو اللؤلؤ لصفائه ثالث  القراءاتطيب عموم خالص : اللي بعده  الشيخ

من الدرء مبعىن الدفع أو دريء أيضا من الدرء مبعىن الدفع والكوكب الدري معناه لى وزن سكني مبالغة عودريء 

العظيم النور والتوقد يعين توقده ونوره عظيم وذلك ألن وصفه ذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه وكلما كان 

كالمها من صيغ املبالغة إذ أن   يلعّ يل وفُـ عّ وهلذا جاءت املسألة على باب املبالغة يعين فِ  ءاأشد ملعانا كان أشد در 

اسم الفاعل يف هذه املسألة لو قال دارئ فإذا حول عن اسم الفاعل إىل غريه صار ذلك صيغة مبالغة دري من 

ملاذا ؟ ِفّعيل وفـُّعيل هذا اسم الفاعل لكن جاءت املسألة على وزن  دارئفهو  أيدر  أأين يشتق من الدرء طيب در 
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فة مبعىن اسم فاعل إذا عدل به عنه يدل على أحد أمرين إما املبالغة وإما الصللمبالغة ألن كل مشتق جاءت 

 أأي يدرئ الظالم بقوة نفوذه وطبعا ال ميكن أن يدر   لقوة توقده وقوة ضوئه يكون دريئاة فهنا املبالغة يعيناملشبه

رية هل تدرأ الظالم ؟ ما تدرأ الظالم بقوة نفوذه إال وهو عظيم التوقد وعظيم النور لو جبت مثال سراج أو ملبة صغ

ذلك يكون ما حوهلا منريا جدا عظيمة وكبرية تدرأ الظالم بقوة و بسيطا فيما حوهلا لكن لو جبت ملبة  أإال در 

للدر وهو اللؤلؤ لصفائه يعين ما فيه مثال قتم حيول  ؟نسبةوايش وكذلك أيضا أوسع وأج ويف القراءة الثانية دري 

  اللي ما هو صايف جدا مثل الدر بيننا وبني هذا الكوكب

سعة املعىن يعين اختالف احيانا طيب هاتان القراءتان أظن سبق لنا إشارة إىل أن القراءتني يكون من فوائدمها 

القراءتني يكون له مصلحة وفائدة عظيمة منها التفسري كقوله فتثبتوا فتبينوا ومنها أيضا توسيع املعين فمثال دريء 

أا بنفسها صافية بناء على دري وقوية اإلضاءة بناء على دريء فهذه من  ؟ عت املعىنوسوايش اللي ودري 

  فوائد اختالف القراءات أنه يظهر يف كل قراءة معىن غري الذي ظهر يف القراءة األخرى فيكون ذلك أوسع وأمشل 

  ...: لطالبا

  ماذكرها املؤلف ؟ ما هي سبعية الظاهر أا: الشيخ

  ذكرها  : لطالبا

باملفعول بالتحتانية  اما هي سبعية قال توقد املصباح باملاضي ويف قراءة مبضارع أوقد مبني...قرأ  ذكرها: الشيخ

أوقد مضارعة يوقد مبين للمفعول للتحتانية ويف أخرى بالفوقانية يعين توقد أي الزجاجة إذن ثالث قراءات هنا  

   كأا كوكب دري توقد هذه على أا فعل ماضي .

  


